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Meditatief  
 
Op de klok van mijn ouders stond ‘tempus fugit’: 
de tijd vliegt. In deze periode van het jaar doet 
dat denken aan de beginregel van een oud lied: 
‘Uren, dagen, maanden, jaren …’ 
Tijdsbeleving is afhankelijk van de 
omstandigheden. De tijd kan ervaren worden als 
een sneltrein die voorbij dendert: het is alwéér 
Kerst geweest. Er zijn ook momenten dat de tijd 
voorbij lijkt te krúipen. 
Rond oud en nieuw kijken we terug in de tijd én 
blikken we erop vooruit. En dat is goed. Maar 
misschien doen we dat op andere momenten te 
veel en vergeten we in de dag van vandaag te 
leven, in de tijd die God ons heeft gegeven. Mét 
de opdracht die het leven inhoud geeft. Om 
zomaar wat leefregels uit het liedboek te 
noemen: ‘Tijd van leven om met velen brood en 
ademtocht te delen.’ (uit lied 845) ‘Zing maar en 
bid, en ga Gods wegen, doe wat uw hand vindt 
om te doen.’ (uit lied 905) 
Het mooie (laatste) couplet van lied 511 van 
Dietrich Bonhoeffer verwoordt de zekerheid dat 
God erbij is, hoe onze tijd ook is ingevuld. 
‘In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag.’ 
 
Iedereen een goede jaarwisseling gewenst. 
Bertha Welter 
 

 
Orde van dienst Oudejaarsdienst  
31 december 2022. 
 
In de laatste dienst van dit jaar zal onze 
jeugdouderling Rianne van Westen voorgaan. We 
wensen u een mooie dienst toe die het oude jaar 
goed afsluit. Aanvang: 19.00 u. 
Welkom – Zingen: lied 121 vers 1 en 4 Ik sla mijn 
ogen op en zie - Votum en groet - Gebed om 
ontferming - lied: Opwekking 42 ‘k Stel mijn 
vertrouwen – Gebed – Inleiding – Zingen: lied 
139 vers 1, 2 en 14 Heer, die mij ziet zoals ik ben 
- Eerste schriftlezing: Psalm 139 - Lied: Heer, U 
doorgrondt en kent mij (via beamer) –  

Tweede schriftlezing: Jeremia 29:10-14 - 
Kinderlied: Onder, boven, voor en achter (via 
beamer) – Overdenking – Orgelspel - Zingen: lied 
512 vers 1, 3 en 5 O Jezus, hoe vertrouwd en 
goed - Dankgebed, voorbeden, Onze Vader - 
Slotlied: lied 416 Ga met God en Hij zal met je 
zijn – Zegen 
 

Orde van dienst Nieuwjaarsdienst  
1 januari 2023. 
 
Op de eerste zondag van het nieuwe jaar zal 
Marianne van der Bas, onze preses van de 
kerkenraad, het Woord verkondigen. Zoals 
gebruikelijk kunt u voor de dienst uw 
medegemeenteleden een gelukkig nieuwjaar 
wensen en wordt u door de familie Voogt koffie of 
thee met een Nieuwjaars rolletje (een kniepertje) 
gevuld met slagroom aangeboden, als symbool 
van het nieuwe jaar dat zich nog moet ontrollen. 
Let wel, de dienst begint om 10.30 uur. We 
wensen u een fijne dienst toe, waarin onze blik 
hoopvol op de toekomst wordt gericht. 
 
Orgelspel: “Machtig God, sterke rots” – Welkom – 
Zingen: Ps. 146c: 1 en 3 Alles wat adem heeft 
love de Here – Votum en groet  (door voorganger 
en gemeente) – Zingen: (Morgen)lied 216: 1,2,3 
Dit is een morgen als ooit de eerste - Gebed om 
de nood van de wereld, beantwoord met 
gezongen Kyrie (lied  301k) - Zingen: lied 487: 1, 
2 en 3 Eer zij God in onze dagen - Gebed voor de 
opening van de Bijbel - 1e lezing: Numeri 6: 22-
27 – Lied 158 b  Een schoot van ontferming is 
onze God (via de beamer)- 2e  lezing: Lucas 2; 21 
en 25-32 – Zingen: lied 284 Christus, Gij zijt het 
licht in ons leven  (3x, in canon) – Overdenking – 
Zingen: lied 527: 1,2,3,4 en 5 Uit uw hemel 
zonder grenzen – Dankgebed – Zingen: (Slot)lied: 
418: 1,2,3 en 4 God, schenk ons de kracht – 
Zegen (door voorganger en gemeente) - 
Gezongen Amen - Orgelspel: ”Groot is uw trouw, 
o Heer, mijn God en Vader” 
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Wel en wee. 
 
Maandag 2 januari hoopt de heer Dick Eikelenboom 

jarig te zijn. Alvast van harte gefeliciteerd en een goed 

nieuw levensjaar gewenst. 
 

Diezelfde dag, 2 januari, verhuist de heer Michiel van 
Hulsteijn vanuit de State Hillegersberg naar Rijndam 

Revalidatie. Een kamernummer is nog niet bekend. Het 

bezoekadres is Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam, 
het postadres is Postbus 23181, 3001 KD Rotterdam. 

We hopen dat hij baat zal hebben bij de revalidatie en 
wensen hem sterkte en vertrouwen. 

 

Donderdag 5 januari zal de eerste behandeling 
betreffende de uitzaaiingen in de lever bij de heer Jaap 

Bremmer plaats vinden. Het wordt een heel traject 
waarvoor hij wekelijks naar Leiden moet. De eerste 

drie keer wordt hij een nacht opgenomen in verband 
met de mogelijke bijwerkingen. We hopen met hem 

dat die bijwerkingen mee zullen vallen en dat de 

behandelingen resultaat zullen hebben. We wensen 
ook hem sterkte en goede moed. 

 
We leven mee met de heer en mevrouw Cees en Nelly 

Hesse. Ze zijn vanuit hun vakantieadres twee dagen 

eerder naar huis gekomen vanwege veel pijn 
veroorzaakt door een beklemde zenuw bij mevrouw 

Hesse. Meneer Hesse start morgen met de uitgestelde 

bestralingen. Wij wensen hen sterkte en alle goeds. 

 

 
 
 
Ik heb heel veel verjaardagskaarten gekregen! 
Wel 56. Daar ben ik heel blij mee. 
Dank jullie wel. 
 Liefs Ylse van der Meulen  

De bloemen van zondag 1 
januari zijn voor Dhr. en Mevr. Hesse, 
Beterschap.  

Voedselbank 
 

Het product voor Januari is soep. 
U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

Donderdag 12 januari om 20.00 uur 
gespreksgroep, jaarthema “Aan tafel.” 

Collecten 
 
Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te 

doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt. 

 
Collectedoelen 31 december : 
1ste Kerk 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk 

overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656 

 Of scan de QR code voor collecte 1 

 
2de Diaconie 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie 
overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737 

Of scan de QR code voor collecte 2  

 
Collectedoelen 1 Januari : 
1ste Kerk  
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk 
overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656 

Of scan de QR code voor collecte 1 

 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij  Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 
21o.v.v. van het collectedoel.  
                                                     
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 
21o.v.v. van het collectedoel.  
De Diaconie. 
 


